
Projekt Erasmus+ „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU ERASMUS+2020 

Z przyjemnością informujemy, że projekt złożony przez Zespół Szkół Ekonomicznych  

im. A. i J. Vetterów w programie Erasmus+ w konkursie 2020 został zatwierdzony do realizacji 

w latach 2020- 2022.  

W związku z powyższym uczniowie kierunków technik hotelarstwa i technik organizacji 

turystyki będą mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych w Niemczech, Hiszpanii  

( Majorka) i we Francji. Praktyki zawodowe w ramach projektu będą odbywały się zgodnie 

harmonogramem praktyk krajowych. 

Informacje o rekrutacji będą podane w oddzielnym komunikacie. 

                                                                                                                      Zespół Zarządzający projektem. 

 

Informacje o projekcie. 

Tytuł projektu: 

 „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy”  

Termin realizacji projektu: 
 

Realizacja projektu zaplanowana jest na 24 miesiące. 

Data rozpoczęcia projektu: 2020-09-01 

Data zakończenia projektu: 2022-08-31 

 

 Opis i cele projektu: 
 

W projekcie wezmą udział uczniowie  z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów  

w Lublinie z kierunku technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki. Uczestnicy projektu 

odbędą 4 tygodniowe staże w hotelach wysokiej kategorii w Niemczech, we Francji 

i w Hiszpanii  (Majorka). Podczas realizacji stażu w ramach projektu Erasmus+ uczestnicy 

poznają organizację pracy w 4 i 5 gwiazdkowych hotelach. Zdobędą nowe kompetencje 

zawodowe w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: 

obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA. Podniosą swoje kwalifikacje w zakresie 

posługiwania się językami obcymi zawodowymi i w życiu codziennym. Poznają warunki pracy 

w grupach wielokulturowych. Poznają tradycje i kulturę krajów, w których będą przebywali. 

 

 

 

 



Ilość uczestników w projekcie:  

 

 51 uczestników. 

 

Mobilności: 
 

Realizacja projektu zaplanowana jest w 3 turach: 

I tura 

termin: 17/05-11/06/2021 

Hiszpania/Majorka - 12 uczestników 

Francja - 6 uczestników 

Razem w I turze weźmie udział 18 uczestników. 

II tura 

termin: 13/09-08/10/2021 

Francja - 10 uczestników 

Niemcy - 6 uczestników 

Razem w II turze weźmie udział 16 uczestników. 

III tura 

termin: 16/05-10/06/2022 

Hiszpania/Majorka - 17 uczestników 

Razem w III turze weźmie udział 17 uczestników. 

 

 

Komunikat dotyczący rekrutacji uczestników do I tury projektu Erasmus+  

Tytuł projektu: „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy”. 

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-079341 

 
Rekrutacja do projektu+ „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy”  odbędzie się  

11 stycznia 2021 (poniedziałek). Harmonogram i szczegóły dotyczące przebiegu rekrutacji 

zostaną przesłane do tych kandydatów, którzy prześlą swoje zgłoszenia, w formie załączonej 

ankiety, do 18 grudnia 2020 (piętek). Rekrutacja będzie przeprowadzona on-line. 

Mobilność do której ogłaszany jest nabór, będzie realizowana w przewidzianym terminie tylko 

pod warunkiem, że będzie to bezpieczne w kontekście epidemii COVID-19. 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy następujące klasy: 
3et- technik hotelarstwa 
3ft- technik hotelarstwa 
3dt- technik obsługi turystycznej 
2et- technik organizacji turystyki 
2ft- technik hotelarstwa 
 
 
 

 



Kryteria rekrutacji do projektu 
 
1. Średnia ocen z wiodących przedmiotów zawodowych, 
2. Predyspozycje do zawodu, zainteresowanie zawodem np. na podstawie praktyki zawodowej 

(jeśli już była) oraz na podstawie ocen z praktycznych przedmiotów zawodowych na 
świadectwie z roku szkolnego 2019/2020, 

3. Postawa ucznia (zachowanie, zaangażowanie w życie szkoły, itp.), 
4. Komunikacja w języku obcym (j. francuski, niemiecki, angielski, rosyjski, hiszpański – do 

wyboru). Można przystąpić do 2 języków w poniższym zakresie. 
a. przedstawianie siebie i innej osoby,  
b. mówienie o zainteresowaniach, czasie wolnym, rodzinie, 
c. czynności dnia codziennego, 
d. pytanie i mówienie o samopoczuciu, 
e. liczebniki, dni tygodnia, miesiące, podawanie daty, 
f. czytanie prostych tekstów, 
g. ogólna biegłość w komunikacji językowej. 

5. Sytuacja życiowa ucznia (np. czy uczeń objęty jest pomocą socjalną/lub inne)  
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rekrutacji. 

 

                                                                                            Zespół Zarządzający projektem. 

 


